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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη σκόπιμη, κατά την άποψή του, αποξήρανση υγροτόπου 
που έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή Natura 2000. Ο αναφέρων διατηρεί ψάρια και πάπιες 
στην περιοχή και φοβάται ότι τα πλάσματα αυτά θα πεθάνουν ως αποτέλεσμα της 
αποξήρανσης. Φοβάται επίσης μήπως εμφανισθεί αλλαντίαση στην περιοχή. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, η στάθμη των υδάτων στην περιοχή μειώνεται σκόπιμα από γεωργούς που καλλιεργούν 
αραβόσιτο και σιτηρά στην περιοχή. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, προκαλείται μεγάλη ζημία 
στη βιοποικιλότητα της περιοχής, η οποία διατρέχει κίνδυνο αποξήρανσης. Αν και έχει ήδη 
προβεί σε καταγγελία ενώπιον των αρχών, κατά την άποψή του δεν έχει γίνει καμία ενέργεια 
κατά της αποξήρανσης. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Το «Hâble d'Ault» αποτελεί μέρος του τόπου FR2200346 «Estuaires et littoral picards (Baie 
de Somme et Authie)» του δικτύου Natura 2000 η οποία έχει χαρακτηρισθεί ζώνη ειδικής 
προστασίας σύμφωνα με την οδηγία για τα οικοσυστήματα (92/43/EΟΚ1) της 21ης 

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
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Δεκεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας για τα οικοσυστήματα, απαιτείται από τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των 
φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί. Ο 
οικότοπος «παράκτια λιμνοθάλασσα» αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τα οικοσυστήματα, και βρίσκεται στον τόπο «Le Hâble 
d'Ault» το οποίο πιθανολογείται ότι θα πληγεί από τη μεταβολή της στάθμης των υδάτων.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις γαλλικές αρχές να ενημερωθεί σχετικά με τη διαχείριση του εν λόγω 
τόπου για να εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η 
υποβάθμισής της.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012 (REV.)

Οι γαλλικές αρχές διαβίβασαν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικές με τον φάκελο αυτό. Οι 
γαλλικές αρχές αναγνωρίζουν ότι η στάθμη των υδάτων στις δεξαμενές και τα τέλματα που 
βρίσκονται κοντά στην υδάτινη επιφάνεια του Hâble d'Ault μειώθηκε το 2010 και το 2011. Η 
μείωση οφείλεται στην ανομβρία και στην αποξήρανση της γεωργικής πεδιάδας («Bas 
Champs»). Η διαχείριση της στάθμης των υδάτων στο Hâble d'Ault είναι προβληματική και 
αποτέλεσε έναυσμα για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με υδραυλικά και οικολογικά ζητήματα 
το 2010, ώστε να καταστεί δυνατό να καθορισθούν οι προτεραιότητες της παρέμβασης. Σε 
συνέχεια της μελέτης αυτής, σχεδιάζεται να υλοποιηθεί υδραυλικό έργο πάνω από την υδάτινη 
επιφάνεια του Hâble d'Ault, με σκοπό τη διατήρηση επαρκούς στάθμης υδάτων σε μόνιμη βάση 
και την προσαρμογή του υπάρχοντος έργου κάτω από αυτό, ώστε να καταστεί δυνατή η ρύθμιση 
της στάθμης υδάτων της υδάτινης επιφάνειας. 

Η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες από τις γαλλικές αρχές ώστε να 
εξακριβώσει εάν τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν ευνοούν τη διατήρηση των οικοτόπων και 
των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα του οικοτόπου κοινοτικού ενδιαφέροντος και 
προτεραιότητας «Παράκτια λιμνοθάλασσα», και εάν συμμορφώνονται προς τις προτάσεις του 
εγγράφου στοχοθεσίας (DOCOB) του 2003.

5. Απάντηση της Επιτροπής (II), που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014. 

Σε συνέχεια αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες που απηύθυνε η Επιτροπή στο 
πλαίσιο της προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασίας «EU pilot», οι γαλλικές αρχές 
ανακοίνωσαν τη λήψη διάφορων μέτρων που ευνοούν τη διατήρηση της Ειδικής ζώνης 
προστασίας «Estuaires et littoral picards» (FR2200346) και συγκεκριμένα:

α) Εγκατάσταση κινητής βαλβίδας στο υδατόρευμα που τροφοδοτεί την υδάτινη επιφάνεια του 
Hâble d'Ault («Course du Montmignon») κατά τρόπο ώστε να διατηρείται επαρκής στάθμη του 
νερού στα τέλματα και τα κανάλια που βρίσκονται κάτω από την υδάτινη επιφάνεια·

β) Εφαρμογή χειροκίνητης διαχείρισης του έργου σε μορφή ημισέληνου που βρίσκεται στις 
απορροές του Hâble d'Ault, ώστε να μπορεί να ρυθμίζεται η στάθμη του νερού και παράλληλα 

                                                                                                                                                  
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, (ΕΕ L 206 της 22.07.1992, σελ. 7).
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να διατηρείται επαρκής στάθμη του νερού κατά την περίοδο υποχώρησης της στάθμης. Η 
συνολική διαχείριση της στάθμης του νερού του τομέα Bas Champs, στον οποίο περιλαμβάνεται 
το υδάτινο σχέδιο του Hâble d'Ault, θα επισημοποιηθεί στο πλαίσιο ενός σχεδίου διαχείρισης 
των καναλιών το οποίο είναι υπό εκπόνηση σε συνεργασία με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη·

γ) Καθαρισμός ενός βραχίου του Hâble d'Ault, ώστε να αποκατασταθεί η υδάτινη βλάστηση και 
οι κοινοτικοί οικότοποι λιμνοθάλασσας·

δ) Σχέδιο υπό μελέτη με στόχο ενδεχομένως να αποξηρανθεί και να προστατευθεί με 
αναχώματα ένα τμήμα του Bas Champs και συνεπώς να ανακτηθεί η επαφή με το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η εγκατάσταση μιας κινητής βαλβίδας, όπως αυτή περιγράφεται στο σημείο α), 
αποτελεί βραχυπρόθεσμη λύση, εν αναμονή των αποφάσεων σχετικά με μια ενδεχόμενη 
αποξήρανση και προστασία με αναχώματα.

Συνεπώς, λαμβάνονται επαρκή μέτρα για να αποφευχθεί η υποβάθμιση και η βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων που δικαιολόγησαν τον χαρακτηρισμό αυτού του 
τμήματος του τόπου ως τόπου του δικτύου Natura 2000 και να επιτευχθούν οι στόχοι που 
τίθενται στο έγγραφο στοχοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της στάθμης του νερού. 

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που διαβίβασαν οι γαλλικές αρχές, φαίνεται ότι διάφορα σημεία που 
προβάλλονται στην αναφορά δυνάμει της οδηγίας για τους οικότοπους (92/43/ΕΟΚ)1

επιλύθηκαν και ότι υπό αυτές τις περιστάσεις δεν υφίσταται παραβίαση της προαναφερόμενης 
οδηγίας. Η Επιτροπή δεν θα δώσει συνέχεια στην υπόθεση αυτή.

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).


